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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
ať chceme či ne, s radostí nebo se smutkem, letní
prázdniny 2021 jsou nenávratně pryč a jediné, co nám po
nich zůstalo, jsou vzpomínky. Snad se tedy všem podařilo
načerpat dostatek energie na časy budoucí, které jsou pod
tíhou současných okolností velmi nejisté.
Zanedlouho nás čekají volby a mimo ně i odborníky
předvídané další kolo pandemie. Co z toho bude horší či
lepší těžko říct, jisté ale je, že vývoj právě těchto událostí
ovlivní náš svět v následujících časech a i díky tomu spolu
tyto zdánlivě nesouvisející věci významně souvisí. Ať již
to tedy dopadne jakkoli, doufejme, že to pro nás dopadne
dobře.
Ne vždy se vše daří. Před pár dny jsme se dostali do složité
situace ve vztahu s Ministerstvem financí a poskytnutou
dotací na rekonstrukci domu ve Lhotě nad Moravou. Chyba
je zřejmě na naší straně, kdy jsme s dobrým úmyslem
uvedli, že hodláme rekonstruovat 14 bytů. Ministerstvo tuto
informaci pojalo jako zásadní a i když poskytlo 90% dotaci
na polovinu domu, trvá na kompletním dokončení celé
stavby. Pro obec to znamení investici za dalších 10 mil.
Kč, které nemá. Je kruté, jak dokážou ministerští úředníci
bazírovat na některých číslech, snad se nám tedy podaří
tuto dle mého nesmyslnou situaci nějak vykomunikovat.
Zmíněných 7 bytů se ale chýlí ke svému dokončení a na
další stránce zpravodaje se můžete seznámit s postupem
jejich pronájmu. Zde si jen dovolím zmínit, že zájem je
obrovský. Pro Zastupitelstvo bude asi těžké rozhodovat, kdo
který byt dostane, nicméně situace se musí nějak vyřešit,
a tak doufám, že vše skončí ke spokojenosti zejména
Lhoťáků, pro které budou noví nájemníci novými sousedy.
Krajská komunikace v Mezicích byla dokončena,
zkolaudována a uvedena do provozu. Dílo je tedy hotové
a ať již s pozitivním, či negativním hodnocením výsledného
stavu je uvedeno do užívání. V současné době ještě chybí
doúčtování víceprací, které vznikaly zejména změnami
vyvolanými některými obyvateli rekonstruované oblasti.
V průběhu stavby jsme se snažili požadavkům občanů
vyhovět v maximální možné míře s ohledem na to, že
právě oni budou v rekonstruované lokalitě trávit nejvíce
času. Bylo tedy naším cílem, aby výsledný stav co nejlépe
korespondoval s jejich potřebami. Ne vždy ale šlo vyhovět
a ne vždy byl výsledek v souladu s požadavky. Pokud toto
nastalo, pak se tedy omlouváme. Ne vždy jsou věci v naší

moci. Mnohdy je nutno podřídit výsledný stav dozorujícím
orgánům, platné legislativě a v neposlední řadě pravidlům
dotace, která naše výdaje částečně sníží. Celková cena
díla dle SOD činí 12 850 200,- Kč, vícepráce se vyšplhaly
na částku 1 082 949,- Kč a dotace SFDI částku sníží
o 2 416 046,- Kč. Celková bilance není pro naši obec
moc dobrá, ale okolnosti, které stavbu provázely od jejího
prvopočátku, bohužel nešlo moc ovlivňovat :( Cesta je
opravená a doufejme, že bude po mnoho a mnoho let dobře
sloužit.
V předešlých číslech zpravodaje jsme několikrát
informovali o průběhu schvalování nového UP Náklo.
Zmiňoval jsem, že po námitce a petici občanů, která vyvolala
námitku Ministerstva průmyslu a obchodu, jsme byli nuceni
vyvolat nové veřejné projednání. Toto by odsunulo schválení
UP zhruba o půl roku, zdražilo náklady přibližně o 70 000,Kč a znevýhodnilo pozici obce ve vztahu k rozšiřované
těžbě štěrkopísků. Po dalších jednáních s MPO se nám
ale povedlo vyjednat kompromis a nové veřejné projednání
tedy nebude nutné. MPO ustoupilo od svého požadavku
podmínečného využití orné půdy k těžbě štěrkopísků, ale
trvá na podmínečném využití za účelem umístění zařízení
určených k těžbě. Nový UP Náklo se tedy může projednat na
nejbližším zasedání Zastupitelstva obce Náklo a pokud bude
schválen, nabyde platnosti. Po tomto okamžiku bude těžební
společností vyvolána Změna č. 1 UP Náklo, která bude mít
za cíl rozšíření těžby štěrkopísků a nastane tedy okamžik,
kdy se skutečně začne jednat o těžbě. S touto změnou
jsme původně chtěli umožnit občanům zapracovat i jejich
požadované změny, nicméně vzhledem k předpokládané
komplikovanosti povolované těžby pravděpodobně záměry
oddělíme a požadavky občanů půjdou samostatnou změnou
č. 2 UP Náklo. Bude to takto lepší.
Závěrem si dovolím ještě jeden drobný poznatek.
S odcházejícím létem bych chtěl poprosit občany, aby si
provedli revizi šachty tlakové kanalizace a před zimou
provedli její regeneraci, která spočívá zejména v pečlivém
očištění hrotů hladinových čidel a odstranění zaschlých
sedimentů vně nádrže. V létě se tyto práce dělají snadněji
než v zimě.
Přeji Vám krásný zbytek léta a našim studentům úspěšný
start v novém školním roce. Ať se daří...
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo
18. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 13. 9. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Zveme všechny občany na 18. zasedání Zastupitelstva obce, které proběhne dne 13. 9. 2021 od 18:00 v zasedací
místnosti OU v Nákle. Na programu bude schválení nového UP Náklo, projednání kritérií pronájmu bytů a další body
vyplývající z aktuálního dění v obci.

Byty na Lhotě
V minulém čísle zpravodaje jsme představili projekt
nájemních bytů ve Lhotě nad Moravou. Nyní bychom
chtěli informovat o způsobu pronájmu těchto bytů.
Nejdříve ze všeho bychom chtěli upozornit, že veškeré
žádosti, které byly doposud na obec jakýmkoli způsobem
doručeny ,nebudou brány v patrnost. Bylo dohodnuto, že
o podmínkách pronájmu rozhodne Zastupitelstvo obce Náklo
na svém zasedání dne 13. 9. 2021. Na základě dohodnutých

podmínek bude 1. 10. 2021 vyhlášena výzva, která bude
otevřena do 18. 10. 2021 do 16:00 hod. Uchazeči podají
svoji žádost písemně na podatelně obecního úřadu v Nákle.
O předložených žádostech následně rozhodne Zastupitelstvo
obce Náklo na svém zasedání dne 25. 10. 2021. Případní
zájemci a i veřejnost mohou využít den otevřených dveří,
který proběhne v pátek 15. 10. 2021 od 17:00 hod.
Marek Ošťádal, starosta.

Informace z obecního úřadu

Naše jubilantky v srpnu 2021
Marie SIMONOVÁ		Náklo

oslavila 75 roků

Alena SKALIČKOVÁ		Lhota n.M. oslavila 75 roků

Našim jubilantkám gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Výzva pro občany Lhoty nad Moravou
Žádáme občany Lhoty nad Moravou, kdo tak ještě neučinil, aby se dostavili na
Obecní úřad v Nákle k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod.

Důležité upozornění dětské lékařky

Péči o pacienty dr. Hoffmannové převzala dětská ordinace Pediatr OL s.r.o.
Po dobu probíhající rekonstrukce ordinace v Nákle je ošetření pacientů
zajištěno v Olomouci v ordinaci na Slovenské 3. Žádáme pacienty, aby se na
vyšetření, především na preventivní prohlídky a očkování, telefonicky objednali
na telefonním čísle 585 224 729.

Na faře se hrálo
FOLKLORNÍ ODPOLEDNE A HUDEBNÍ VEČER NA FARNÍ ZAHRADĚ V Nákle dne 21. 8. 2021
V krásném prostředí rozlehlé farní zahrady se tento den
konalo za hojné účasti návštěvníků folklórní odpoledne
a hudební večer pod záštitou Orel Náklo-Mezice, farnost sv.
Jiří Náklo a Obec Náklo.
Program otevřel pěvecký sbor z Nákla s hanáckými
písněmi. Po nich pokračoval soubor „Cholinka“, který pod
vedením Mgr. Hany Blažkové předvedl tance v překrásných
hanáckých krojích. Na konci jejich programu vystoupila obě
tělesa zároveň v „Trnkovém tanci“. Poté následovala krátká
přednáška a instruktáž o hanáckém kroji.
Předškolní děti měly možnost naučit se tanečkům
při reprodukované hudbě s paní Mgr. Evou Biharyjovou.
Zaplnily spontánně celý taneční parket a vesele předvedly
naučené taneční kroky.
Po tomto programu následovalo vystoupení mladé
hudebnice Silvie Řmotové, která seznámila návštěvníky
s málo známým nástrojem - vibrafonem a předvedla na něj
několik skladeb. Postarala se tak v sobotním podvečeru
o nevšední zážitek pro všechny posluchače.
Zlatým hřebem sobotního programu byl koncert

charismatického umělce Pavla Helana, který svými písněmi
oslovil všechny přítomné.
Během celého slunečného odpoledne měli děti i dospělí
možnost zapojit se do aktivit drhání a trávování, které vedla
Mgr. Jana Halle Přichystalová.
Kromě toho se mohli seznámit s poníkem a projet se
v pohodlném povoze. Chovatelka paní Ivana Hrabčíková
předvedla i postery s fotografiemi tohoto poníka z četných
závodů v jeho kategorii. Úspěchy tohoto zvířete jsou
obrovské. Je totiž šampionem- tedy 1. místo v celé ČR.
Večerní program patřil kapelám „ Veškerá úcta“ s Janem
Gajou a skupině „Vašek Babica a spol.“.
Průběžně si mohli návštěvníci prohlédnout nástěnky
s fotografiemi z dětského tábora. Pozadu nezůstalo ani
pohoštění včetně udírny, kavárny apod.
Všem pořadatelům patří srdečné poděkování, zvláště
P. Ondřeji Jiroutovi a Ing. Miloslavu Novákovi za vytvoření
příjemného prostředí k této akci.
MUDr. M. Turková

Kam vyrazit...
Spolek rodičů MŠ a ZŠ Náklo pořádá

PODZIMNÍ BAZÁREK
Přijďte prodat či nakoupit pro své ratolesti oblečky, ale i hračky, boty a jiné.
Prodej bude probíhat formou komise rozdělené podle jednotlivých velikostí.
Příjem zboží k prodeji 16. 9. 2021 od 17:00 do 19:00 hod.
Termíny konání Podzimního bazárku:

Pátek 17. 9. 2021 od 16:00 do 20:00 hod.
Sobota 18. 9. 2021 od 09:00 do 12:00 hod.

Místo konání: na sále U Kapličky v Mezicích č. 53
Bližšá informace: deti-lmn@seznam.cz nebo telefon: 606 157 911

Pro dospělé bude připravena káva
Reklama

Víte o tom, že v naší obci bydlí realitní
makléřka? Věřte tomu nebo ne, ale je to
tak. Jmenuje se Renáta Syrotková a pokud
náhodou budete chtít prodat dům či
pozemek, určitě se na ni neváhejte obrátit.
Velmi ráda Vám pomůže Vaše záležitosti
vyřešit a když bude potřeba, ráda poslouží
i dobrou radou.
Tel.: 774 226 054

Kam vyrazit

